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Què permet? 
 
Mitjançant el tràmit d'acceptació es comunica a la Diputació de Barcelona l'acceptació dels 
ajuts econòmics concedits en el moment d’aprovar-se el Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019-2020. 
 
En el moment de formalitzar l’acceptació dels ajuts, els ens destinataris han d’informar, en el 
mateix formulari d’acceptació, sobre el pla de treball previst per a l’execució dels ajuts atorgats, 
assenyalant les actuacions que preveuen dur a terme, les quals podran destinar lliurement a 
qualsevol de les modalitats previstes. 
 
L'acceptació pot anar referida a la totalitat de l'ajut, o bé a una part del mateix, i implica la 
conformitat amb els termes del règim regulador i les condicions d’execució dels ajuts atorgats. 
Efectuada en temps i forma l’acceptació, es procedirà al pagament d’una bestreta inicial 
corresponent a l’import total atorgat per a la primera anualitat (el corresponent al 2019). 
 
Qui el pot realitzar? 
 
Realitzaran el tràmit d’acceptació els municipis i les entitats municipals descentralitzades, una 
vegada aprovats els ajuts. 
 
Quan es pot realitzar? 
 
El termini d’acceptació dels ajuts finalitza el 31 de gener del 2019. 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació 
requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se 
al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari 
de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al 
Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol 
altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes 
als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació 
Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de 
la convocatòria. 
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Quina documentació cal aportar? 
 
Per completar el tràmit d’acceptació és preceptiu adjuntar el formulari: P3-011-16. Acceptació 
Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020. 
 
On i com es fa? 
 
El tràmit s’ha de realitzar electrònicament. Heu d’accedir al Portal de tramitació (PMT) i 
seleccionar l’expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escollir el tràmit 
d’acceptació. 
 
La tramitació electrònica l’ha de realitzar el secretari/ària de l’ens o funcionari públic habilitat en 
l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia 
acreditació d'aquesta circumstància. 
 
Quan es dona resposta? 
 
El centre gestor ha de revisar la documentació. En cas d'apreciar defectes, es requerirà a l'ens 
destinatari perquè els esmeni com a condició per a prosseguir amb la tramitació. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
 
Per a informar-se sobre l'estat de tramitació de l’expedient, l'ens destinatari es pot adreçar al 
centre gestor dels ajuts: el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de Serveis de 
Promoció Econòmica i Ocupació, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 
 
Quina és la normativa aplicable? 
 
El Dictamen que aprova el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, el 
seu règim regulador i la convocatòria d’ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 29 de novembre de 2018. 
 

Vegeu el document d’orientacions i recomanacions. 
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